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ESTUDO BÍBLICO #145
DOMINGO, 24 DE OUTUBRO DE 2021

TEMA: OS PENSAMENTOS DE DEUS EXPRESSOS
NO ÚLTIMO DIA 

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de dezembro de 1998

Cayey, Porto Rico

Escritura base: Apocalipse 22:16 / Isaías 55:1-13

LIVRO DOS SELOS
O Quarto Selo - Pág. 240
Rev. William M. Branham
 39. A Palavra mesma é Espírito, é o Espírito em forma de 
palavra. Depois quando é vivificada, o Espírito da Palavra 
começa a atuar por atos. Como por exemplo isto: Um 
pensamento, primeiro é um pensamento antes de ser uma 
palavra; depois quando esse pensamento é expresso, então é 
uma palavra. Agora, estes são os pensamentos de Deus que Ele 
pôs em forma de palavra; mas quando nós o recebemos d’Ele, 
se torna uma Palavra viva.

LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 165
Tratando de fazer a Deus um serviço 
Shreveport, A., 27-11-65
Rev. William M. Branham
 1470 - “Um profeta deve ser a boca de Deus falando, não 
seu próprio pensamento. Veem vocês? Ele está completamente 
rendido a Deus, ele não quer ferir [NT: danificar, alterar] nada, 
mas ele tem que dizer o que Deus diz, porque ele mesmo não 
tem controle disso”.
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LIVRO DE CITAÇÕES - Pág. 168
O Rapto
Yuma, Ariz., 4-12-65 
Rev. William M. Branham
 1502 - “Recorde, a quem vem a Palavra do Senhor? Aos 
profetas. Não aos teólogos, mas aos profetas. Ele é um refletor 
da Palavra de Deus. Ele não pode dizer nada quanto aos seus 
próprios pensamentos; somente pode falar o que Deus revela. 
Ainda lá com o profeta Balaão quando estava tratando de vender 
seus direitos como profeta, ele disse: ‘Como pode um profeta 
dizer algo além do que Deus põe em sua boca?’ É algo que Deus 
faz e não se pode dizer mais nada. E a pessoa assim é nascida, 
mas ninguém julga um profeta porque ele é absolutamente a 
Palavra de Deus. Ele é a Palavra em seu devido tempo, Deus se 
refletindo”.

LIVRO DOS SELOS
O Terceiro Selo - Pág. 202
Rev. William M. Branham
 54. Deus morou conosco na carne. Ele foi a Palavra. antes de 
ser uma palavra, é um pensamento; e um pensamento tem que 
ser criado. Bem. Então os pensamentos de Deus se tornaram 
criação quando foram falados pela Palavra. Assim é quando 
Ele se apresenta a você como um pensamento e lhe é revelado; 
ainda é um pensamento até que você o fala.
 55. Por isso aconteceu com Moisés que saiu para orar e ao 
seu redor estava essa Coluna de Fogo; e Deus disse: “Vai, eleva 
sua vara para o oriente e chama as moscas”. Não havia nenhuma 
mosca. Mas ele saiu e elevou a vara, e disse: “Venham as 
moscas”. Ainda não havia nenhuma mosca quando ele regressou 
à sua casa. O pensamento de Deus já tinha sido falado, já era 
uma palavra; e agora tinha que se cumprir.
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A VOZ DO SINAL
Dr. William Soto Santiago
Sexta-feira, 5 de junho de 2015
Cayey, Porto Rico
 Por trás dos sinais sempre está a Voz de Deus, a Palavra de 
Deus. Se não estiver a Palavra, a Mensagem de Deus para o 
tempo em que a pessoa está vivendo, os sinais não têm valor 
positivo para os filhos de Deus; porque os falsos profetas fazem 
sinais também, mas não os segue a Voz de Deus para o tempo 
em que se está vivendo. Portanto, os sinais atraem as pessoas, 
os sinais que vêm de parte de Deus, para que a pessoa escute a 
Voz de Deus.
 Agora, o profeta teve esse primeiro sinal na mão, primeira 
etapa; depois teve o segundo sinal, que discernia os pensamentos 
do coração das pessoas por meio do Espírito de Deus. atrás do 
sinal também estava a Voz de Deus falando ao povo.
 O sinal é para chamar a atenção do povo, para que se sente 
para escutar a Voz de Deus.
 Depois há outro sinal, outra etapa, uma terceira etapa, da qual 
foi dada uma amostra através do reverendo William Branham, 
o qual teve esse terceiro sinal, essa terceira etapa, atrás da qual 
estava a Voz de Deus.
 Esse Terceiro Sinal trará no Último Dia, à Igreja do Senhor 
Jesus Cristo, a Voz de Deus, a Palavra de Deus para o tempo 
final. Por meio dessa Terceira Etapa manifestada no reverendo 
William Branham era falada a Palavra, e depois as coisas 
aconteciam. Era a Voz de Deus, a Voz criadora de Deus através 
de um homem, o Espírito Santo falando ao povo.
 Esse Terceiro Sinal, essa Terceira Etapa, vai se repetir no 
cumprimento da visão que foi dada ao reverendo William 
Branham: a Visão da Carpa. Aí vai estar em certo tempo o sinal 
da Terceira Etapa e, consequentemente, vai estar ali a Voz de 
Deus falando ao Seu povo, à Sua Igreja; e depois falará ao povo 
hebreu.
 Agora, se é a Voz de Deus a que está em cada tempo atrás 
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desses sinais divinos, lá no tempo de Moisés estavam esses 
sinais no meio do povo hebreu; depois no Novo Pacto estarão 
na Igreja do Senhor Jesus Cristo manifestados esses sinais.
 Já os vimos manifestados no reverendo William Branham, 
o primeiro e segundo sinal, e foi dada uma amostra do que será 
o terceiro sinal: a Terceira Etapa no meio da Igreja do Senhor 
Jesus Cristo. Foi dada uma amostra, através do reverendo 
William Branham, pelo que Deus vai fazer no Último Dia em 
toda Sua plenitude.
 Aí então estará a Palavra de Deus, a Voz de Deus falando à 
Sua Igreja no Último Dia, e revelando o que precisa conhecer a 
Igreja para ter a fé para ser transformada e levada com Cristo à 
Ceia das Bodas do Cordeiro.
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